ЗА ТВ ЕРД Ж У Ю .
Директор Д епартам енту освіти і науки
Ч ернівецької облдерж адм іністрації

Д О РО Ж Н Я КА РТА
проведення III етапу В сеукраїнської уч н івськ ої олімпіади
з інф орм аційних технологій у 2017/2018 н.р.
М ісце проведення: Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки, вул. П.Кільцева, 8
№

Заходи

з/п
1.

2.

Заїзд та реєстрація учасників
олімпіади із визначенням робочого
місця.
Нарада з черговими
адміністраторами та інструкторами
щодо проведення олімпіади.

3.

Відкриття олімпіади.

4.

Розміщення учасників олімпіади у
кабінетах. Ознайомлення учнів з
Інструкцією виконання роботи,
створення електронних папок.

Дата

Час

10.02.18

08°°—09°°

Організаційний комітет,
відповідальний секретар

Ф ойє ВПУР

10.02.18

082°_о 840

Організаційний комітет,
відповідальний секретар

Кабінет

10.02.18

09°°- 0930

Організаційний комітет,
відповідальний секретар

Актова зала

093°- 0955

Організаційний комітет,
група техн. забезпечення,
інструктори (за списком),
відповідальний секретар

НКК без
підключення до
локальної
мережі та
Інтернету

Організаційний комітет,
група техн. забезпечення,
інструктори (за списком),
відповідальний секретар
Організаційний комітет,
інструктори (за списком),
відповідальний секретар,
група техн. забезпечення

НКК без
підключення до
локальної мережі
та Інтернету

10.02.18

Відповідальний

О
5.

Отримання завдань учасниками

10.02.18

6.

Виконання учасниками олімпіадних
завдань.

10.02.18

7.

Формування робочих груп журі.

10.02.18

8.

Опрацювання членами журі критеріїв
оцінювання олімпіадних завдань.
Розбір завдань відповідно до
критеріїв оцінювання, підготовка до
оцінювання робіт учасників
олімпіади.

9.

Збір робіт учасників на електронні
носії з підписом у протоколі здачі
робіт.

10.02.18

10.

Анкетування керівників команд та
учасників олімпіади.

10.02.18

о

11.

Шифрування робіт учасників.
Передача шифрованих робіт журі.

10.02.18

1
о
т
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12.

Перевірка виконання учнівських
завдань. Заповнення протоколів за
шифром (без ПІБ учасників).

10.02.18

о
о
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О

о
о
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Голова журі

о
о

1

о4
<

о

°

10.02.18

955- Ю 00

Голова журі,
робочі групи журі

]4 ° ° _ і 4 30

Оргкомітет, група
технічного забезпечення,
інструктори (за списком),
відповідальний секретар

Примітка

В ідповідно д о
вимог Положення
та метод, реком.
Робочі групи
журі

Критерії
оцінювання,
робочі групи
журі

Протокол здачі
робіт

оЛ
Г

1

О

*0

о
о

Оргкомітет, інструктори
(за списком)

Анкета

Організаційний комітет

Відповідно до
вимог Положення

о
о

о1
о

Члени журі в робочих
групах, група технічного
забезпечення,інструктори

Заповнені
протоколи за
шифром

(за списком)

13.

Розміщення завдань олімпіади,
критеріїв оцінювання на сайтах ДОН
та ІППОЧО.

14.

Дешифрування робіт, заповнення
протоколів попередніх результатів
олімпіади.

15.

Розміщення протоколів попередніх
результатів на сайтах ДОН та
ІППОЧО.

1 0 .0 2 .1 8

1 0 .0 2 .1 8

Організаційний комітет,
відповідальний секретар,
методист НМЦ П ІППОЧО

К ритерії
оцінювання

J9°°— 1930

Організаційний комітет,
голова журі, члени журі
відповідальний секретар

Заповнені
протоколи із
ПІБ за
рейтингом

Голова організаційного
комітету, відповідальний
1 0 .0 2 .1 8
ДО 21
секретар, методист НМЦ П
ІППОЧО
Апеляція. Місце проведення - ІППОЧО, І.Франка, 20

1 1 .0 2 .1 8

17.

Розгляд апеляційних заяв.

1 2 .0 2 .1 8

18.

Спільне засідання оргком ітету,
журі та апеляційної комісії.

1 2 .0 2 .1 8

О прилю днення остаточних
результатів олім піади на сайтах
ДОН та ІППО ЧО.

12.02.18

І

Д иректор Інституту п іслядип лом ної
педагогічної освіти Ч ер н івец ьк ої області
Заступник ди рек тора
з н ауково-м етоди ч ної роботи ІП П О Ч О
М етодист Н М Ц при родни чо-м етоди чн их
дисциплін ІП П О Ч О

-О
о
о

П рийняття заяв на апеляцію .
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16.

19.

до 1600

14°°_
_і 7 00

1*7^

1уЗо

д о 18°°

Секретар апеляційної
комісії

Голова та члени
апеляційної комісії
Голова організаційного
комітету, голова журі та
голова апеляційної комісії,
відповідальний секретар
Голова організаційного
комітету, відповідальний
секретар, методист НМЦ П
ІППОЧО

Протоколи
попередніх
результатів

власноруч
написана заява
учасника
подається в м.
Чернівці
вул.І.Франка, 20
ауд. № 2,
електронну
заяву надіслати
на e-m ail
nikbabii(a),ukr.net
Заповнення
протоколів
Протоколи
спільного
засідання

Протоколи
остаточних
результатів

